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Chiến lược giao dịch 

Diễn biến giao dịch phiên 12/06/2018: 
 VN-Index về cuối phiên giao dịch theo chiều hướng tích cực, tuy nhiên 

áp lực bán vẫn còn lớn khiến cho nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chưa thể 
quay lại mức giá tham chiếu. VN-Index kết thúc giảm 18,26 điểm 
xuống 1.020,76 điểm.  

 Đóng góp lớn vào sự hồi phục của chỉ số là hai cổ phiếu VIC và VNM 
đóng cửa tăng giá trở lại. Trong đó, sắc đỏ vẫn tiếp tục bao trùm hầu 
hết nhóm cổ phiếu trụ cột trên thị trường. 

 Thanh khoản có sự cải thiện mạnh, tăng hơn 27% so với phiên trước 
 Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh gần 300 tỷ, trong đó lực bán 

tập trung vào VIC và HPG  

Bộ lọc cổ phiếu theo tín hiệu biểu đồ Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài Biến động giá dầu thế giới 

TÍCH CỰC 
 Xây dựng: CTD, HBC, ROS 
 Bán lẻ: MWG, PNJ 
 Thực phẩm: VNM 
 Ngân hàng: BID, VPB, VCB 

QUAN SÁT 
 Hóa chất: DPM, DCM 
 Bảo hiểm: BVH, PVI 
 Thép: HPG, HSG 

TIÊU CỰC 
 Mía đường: SBT, LSS 

Xu hướng nhóm ngành 

Chiến lược giao dịch: 
 VN-Index đang trong xu thế điều chỉnh và vẫn đang kiểm 

nghiệm hỗ trợ 995 - 1,100 điểm trong tháng 6.  
 VN-Index có khả năng sẽ tiếp tục rung lắc và đóng cửa 

trong vùng 1,020± 5 điểm trong phiên 5/6/2018.  
 Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục và 

tích lũy thêm cổ phiếu trong nhịp điều chỉnh hiện tại.  
 Nhà đầu tư dài hạn có thể tăng tỷ trọng  các cổ phiếu cơ 

bản tốt  thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ như 
VCB, MBB, SSI, HCM, MWG  

Khuyến nghị đầu tư Mã cổ phiếu 

Trading T+ VRC, DGW 

Bắt đầu chu kỳ tăng ELC, HID 

Cổ phiếu mạnh AAA, BMP, CEO, BVH, DXG 



Mã CP Vốn hóa 
Giá cổ 
phiếu 

Biến động 
giá 1 tháng 

KLTB 10 
phiên 

EPS 4 quý 
gần nhất 

Book Value ROA ROE P/E Beta 

VCB 
          

212,268,339,953,664  
          

59,000  
        (1.67) 

         
3,394,898  

             
2,888  

          15,558  
           

1.16  
        19.58          20.33             1.36  

BID 
          

105,980,171,911,168  
          

31,000  
      (14.13) 

         
3,125,147  

             
2,030  

          13,991  
           

0.62  
        15.10          14.78             1.58  

HPG 
            

91,934,991,319,040  
          

43,286  
        12.64  

         
5,934,854  

             
3,975  

          16,155          18.13          29.79          10.82             1.31  

MSN 
            

89,035,292,803,072  
          

85,000  
        (7.41) 

         
1,194,805  

             
3,448  

          14,175  
           

5.69  
        24.25          23.79             1.20  

MBB 
            

55,009,811,103,744  
          

30,300  
           1.34  

         
6,105,070  

             
2,301  

          16,226  
           

1.47  
        15.24          12.93             1.28  

Tuyên bố miễn trách nhiệm 
Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được PSI đưa ra dựa trên những nguồn tin mà PSI coi là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Tuy nhiên, PSI không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác 
tuyệt đối của các thông tin này. 
Báo cáo được đưa ra dựa trên các quan điểm của cá nhân chuyên viên phân tích, không nhằm mục đích chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo 
cáo này như một nguồn tham khảo cho quyết định đầu tư của mình và PSI sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn 
thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc thông tin sai lệch về đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này. 
Bản báo cáo này là tài sản của PSI. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn không được sự đồng ý của PSI đều là trái pháp luật. Bất kỳ nội dung nào của bản báo cáo  cáo này đều không được 
phép sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn nếu không được sự đồng ý của PSI  

DANH MỤC CỔ PHIẾU 

ĐIỂM TIN 

 Thông tin về giá dầu: Giá dầu tăng trở lại trong thứ 3, khi số lieu mới nhất về hàng kho dầu Mỹ phản ánh tích cực nhu cầu của đất nước tiêu 
thụ nhiều dầu nhất thế giới. Giá dầu thô WTI giao dịch tại New York tăng 46 cents lên 66.56 USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 56 cents lên  
77.03 USD/thùng.  

 Thỏa thuận chung giữa Donald Trump và Kim Jong-un: Mỹ và Triều Tiên cam kết thiết lập quan hệ Mỹ-Triều theo nguyện vọng của nhân 
dân hai nước vì hòa bình và thịnh vượng. Mỹ và Triều Tiên sẽ nỗ lực cùng nhau xây dựng một cơ chế hòa bình bền vững, ổn định trên bán đảo 
Triều Tiên. Tái khẳng định Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018, Triều Tiên cam kết tiến tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều 
Tiên. Mỹ và Triều Tiên cam kết khôi phục hài cốt của các tù nhân chiến tranh, bao gồm việc trao lại ngay lập tức các thi thể đã được xác định 
danh tính.  

 NT2: Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC là 19/6/2018 để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của NT2 
 NVL: Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn là 5.481 tỷ đồng vào Công ty CP Địa ốc No Va Mỹ Đình. 
 HVN: Bộ GTVT chưa bán được quyền mua HVN do nhà đầu tư bỏ cọc. Nguyên nhân được bộ này dẫn ra là do thị trường chứng khoán Việt Nam 

có biến động lớn thời gian qua. Giá cổ phiếu trung bình trước thời điểm công bố là 48.690 đồng/cp nhưng lại rớt xuống 35.000 đồng/cp khi VN-
Index xuống đáy và chỉ còn 31.310 đồng/cp tại thời điểm nộp tiền mua.  


